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EDITORIAL

Col·lèmbols

Valeriana

Finalitzem
2019 amb
mil i una
història per
a contar,
amb moltíssimes
vivències i
esdeveniments que
sempre
podreu recordar en
el web www.laveudalginet.es
on podreu rellegir els periòdics
mensuals i estar al dia del que
es mou al nostre poble. Un poble molt viu on les associacions
impulsen un bon grapat d’esdeveniments i que aquest 2020
s’espera que continuen fent-ho.

Hui vull ajudar-vos a
identificar els insectes blancs a la terra
i, a més, us diré si
són bons o roïns. Us
recorde que no tots
els insectes que veiem a les plantes són roïns, hi ha
insectes depredadors o paràsits
d’altres insectes que poden ajudar-nos a controlar les plagues.
Ja us avance que la majoria de
les vegades que vegeu insectes
blancs per la terra es tracta de
col·lèmbols. Els col·lèmbols són
artròpodes, pertanyen a l’ordre
Collembola, es troben a tot el
món (inclosa l’Antàrtida) i és un
dels insectes més nombrosos
del planeta.
Els col·lèmbols poden tindre diversos colors com ara negres,
marrons, blancs, etc., no obstant
això, els que solem trobar a la
terra són blancs i molt xicotets.
El més graciós d’aquests insectes és que quan es veuen atacats per algun depredador boten,
poden botar fins a 15 cm, i ho fan
gràcies a un apèndix ventral.
Els col·lèmbols son roïns?
Aquesta és una de les preguntes més comunes que ens solem
fer. Bé, hi ha algunes espècies
que poden ser dolentes per a
les plantes com per exemple
Protaphorura armata, no obstant
això, la majoria de vegades poden resultar bons per al terreny,
ja que són descomponedors de
restes vegetals i animals, i poden
atacar algunes espècies de nematodes. A més, hi ha persones
que crien col·lèmbols per a utilitzar-los com a aliment de xicotets
amfibis o insectes (mantis, animals aquàtics, etc.).
Com eliminar-los? Als col·lèmbols els agrada la humitat i
s’alimenten de micelis, espores
i bacteris. Per a combatre’ls i
evitar que colonitzen tot l’hort
o els testos us done uns consells: airejar la zona on estiguen
(si vegeu col·lèmbols als testos
d’interior, obriu la finestra de tant
en tant per a eliminar la humitat),
canviar els testos o renovar la
terra (intentar que el test drene
bé l’aigua), evitar l’excés d’aigua
i els tolls (els tolls, sobretot davall dels testos, els encanta), i
utilitzar aigua amb sabó potàssic
(aquest mètode ja l’he explicat
alguna vegada).
Julio Pellicer
Aficionat agricultura ecològica

A Espanya es troba
a les zones muntanyenques.
S’utilitza l’arrel amb
finalitats
medicinals, que es cull a
la fi d’estiu o ja entrada la tardor.
Principis actius: són olis essencials amb valerianat, acetat de
bornil, camfé, piné i limoné, valeranona, valepotriats, àcids valeriànic i fòrmic; i alcaloides (valerina, valerianina i catinina).
Propietats:
Sedant: calma o disminueix l’excitació nerviosa.
Hipnòtica: indueix la somnolència i el son.
Relaxant muscular: disminueix el
to muscular.
Antiespasmòdica: alleuja o calma els espasmes o convulsions.
Analgèsica: calma el dolor.
Hipotensora: redueix la pressió
arterial.
Indicacions:
Disminueix l’estrés, l’ansietat i la
irritabilitat nerviosa.
Combat l’insomni. Redueix convulsions o tremolors lleus. És
efectiva en còlics i diarrees.
És útil en el cas de fatiga crònica.
Alleuja el mal de cap, en migranyes periòdiques.
Com a antiinflamatori alleuja el
dolor muscular i articular.
Redueix la hipertensió arterial,
sobretot, si té un desencadenant
nerviós.
Com a relaxant muscular ajuda
en estrebades, contractures, esquinços, lumbàlgies, etc.
És efectiu per a disminuir els dolors de la menstruació i els associats a la menopausa.
Precaucions:
No s’ha d’administrar quan s’estan prenent antidepressius, antiepilèptics o somnífers, ja que
podrien potenciar l’efecte sedant
dels medicaments i multiplicar
els seus efectes adversos.
No s’ha de mesclar amb alcohol,
ja que pot produir un augment de
la sedació i una forta somnolència.
Es desaconsella utilitzar-la durant l’embaràs, la lactància i en
xiquets menors de 3 anys.
No s’ha de consumir si es condueix, ja que produeix somnolència.
Per a tractar convulsions infantils, s’aconsella consultar l’especialista.
Francisco Estrems Ribes

Des de La Veu d’Alginet m’agradaria felicitar l’any nou a tots i
totes i desitjar felicitat i salut per
a cadascun. I com no, una vegada més agrair a tots i totes les
que cada dia fan possible que
aquest mitjà de comunicació
continue endavant i forme part
de les vides de tots i totes.
Per davant 366 dies per a continuar escrivint la història del nostre poble.

Feliç 2020
Sònia Bosch
Directora
La Veu d’Alginet

Llicenciat en Farmàcia.
Col·legiat 4704

El Club de Fotografia Alginet comença les seues
activitats
del Club va presentar Vidal i va imatges com la realitzada des
agrair la seua presència, ja que
“són temes molt interessants per
als aficionats a la fotografia”.
Vidal va ensenyar l’equip que
s’utilitza per a aquest tipus de
fotografia que permet captar

REDACCIÓ

L’alginetí Vicente Vidal va ser
l’encarregat d’encetar els tallers
d’expodebats. El dissabte 14 de
desembre, a les 7 de la vesprada a la Casa de la Cultura, el fotògraf Vicent Vidal Fernández va
oferir als assistents una xarrada
sobre la fotografia de 360° i la
fotografia esportiva.
Alfonso Saldaña, president

de la muntanya de Cullera on es
veia Alginet.
El proper 25 de gener, César
March serà l’encarregat de fer
un taller d’introducció a la fotografia digital.
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Els alginetins acomiaden 2019 El CEIP Emilio Luna amfitrió de la primera
corrent
jornada de Colpbol de la lliga d’escoles
REDACCIÓ

Com ja és tradicional el Club
d’Atletisme d’Alginet junt a la
Regidoria d’Esport, va organitzar la cursa de Sant Silvestre.
Grans i menuts van poder dir

adeu al 2019 el 31 de desembre a les 6 de la vesprada d’una
manera diferent. Els participants
van rebre un detall i es van entregar premis a les millors disfresses.

REDACCIÓ

L’escola Emilio Luna d’Alginet
va ser el divendres 29 de novembre l’amfitriona de la primera Jornada de la Lliga Oficial de
Colpbol Escolar, un esport inclusiu que està practicant-se al
centre des de fa tres anys. Des
de l’àrea d’educació física es

va pensar incloure’s en aquesta
lliga de la Generalitat. Una primera jornada a la qual seguiran
dues més, que aquesta vegada
ha tingut Alginet com a amfitrió
i ha acollit alumnes del Virgen
del Pilar d’Algemesí, Josep Gil
Hervás de Benimodo, Pepita
Greus d’Alginet i Emilio Luna.

Concert de la Tardor al Blasco Ibáñez
REDACCIÓ

El CEIP Blasco Ibáñez d’Alginet va organitzar al pati

d’infantil un concert per als
alumnes i fet pels alumnes.
Els estudiants van escoltar les

peces musicals de pel·lícules
interpretades per diferents músics de l’escola.

L’agrupació de penyes taurines d’Alginet entrega
els trofeus als guanyadors d’agost
REDACCIÓ

El dissabte 30 de novembre,
a les 9 de la nit, al Restaurant
San Patricio, l’Agrupació de Penyes taurines d’Alginet va celebrar l’acte protocol·lari d’entrega de trofeus als guanyadors
del XII Concurs de Ramaderies
Vila d’Alginet 2019 celebrat a
l’agost.
Abans de fer entrega dels
premis, es van fer diferents
agraïments a entitats i col·labo-

Taller intergeneracional
REDACCIÓ

Els alumnes del grup de segon
D de l’ESO de l’institut Hort de
Feliu, acompanyats per la seua
professora d’educació plàstica i
visual Carmen Ballester van ser
els encarregats el dijous 19 de
desembre, d’ajudar i ensenyar
els usuaris i usuàries del Centre
de dia a fer targetes nadalenques.
Una iniciativa impulsada per
l’IES Hort de Feliu i que busca
la complicitat intergeneracional.

Campanya
joguets

de

REDACCIÓ

Un any més, i ja en van 8,
Factoria d’Idees i Creacions
amb el suport de la Regidoria Jove llança la campanya
#CapXiquetSenseJoguet. Una
campanya que té com a objectiu recollir els joguets que tenim
per casa per a donar-los una
segona oportunitat en mans
dels més necessitats en aquestes dates nadalenques.
Aquest any, des de l’Associa-

recollida

de

ció de propietaris de los Lagos
també s’han volgut sumar a
aquesta iniciativa i ser punt de
recollida a la seu que tenen a la
urbanització.

radors d’aquesta setmana. Per
a fer l’entrega dels guardons,
prèviament es va projectar un
xicotet resum de l’actuació a
la plaça de cada ramaderia. El
primer classificat i campió del
concurs va ser la Ramaderia
Germans Cali de Moixent amb
176,73 punts.
El segon classificat va ser la
Ramaderia Vicent Benavent de
Quatretonda amb 169 punts i el
tercer classificat Fernando Mac-

hancoses de Xest amb 152,92
punts.
Aquesta ramaderia es va emportar també el premi a la millor
vesprada, millor nit, millor vaca
amb Podadora i millor bou amb
Marinero.
El premi al millor bou embolat va ser per a Revuelto de la
Ramaderia Miguel Parejo de
Cabanes.
La nit finalitzà amb un sopar
de germanor.
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Cap de setmana musical abans del Nadal
REDACCIÓ

Quan s’apropa Nadal és temps
de gaudir de la música i els concerts que cada any ofereixen les
diferents formacions de la Societat Artística Musical d’Alginet
El divendres 20 de desembre,
a les 4 de la vesprada, els usuaris del Centre Ocupacional van
poder gaudir d’un concert oferit
per l’Orquestra de la SAMA. Sota
la batuta d’Olga Clari, els músics
van fer gaudir els espectadors
que van acabar unint-se musicalment a la formació.
El dilluns 23 a les 11 del matí
van oferir un concert però adreçat als usuaris del Centre de Dia.
El dissabte 21 de desembre,
l’Ensemble de Saxos d’Alginet
format per Eva Ferrandis, Aura
de la Concepción, Elvira Company, Lara Canet, Sara Bisbal,
Júlia Pastor, Maite Roig i Borja
Roig, sota la batuta del director
Pablo González, van oferir, al
Teatre Modern, un concert per al
finançament del festival d’Orthéz
de França.
Diumenge a les 12 del migdia
va ser el moment de gaudir, un
any més al Teatre Modern, del

tradicional concert de Nadal que
ofereixen la Banda Juvenil al costat dels alumnes d’iniciació i pre-

El menjar torna a casa pel Nadal
RAÜL PALAU

En només un mes SOMVAL
recupera del banc d’aliments,
un total de 2.100 kg que van ser
arreplegats en la campanya nacional GRAN RECOLLIDA 2019
(GR2019) durant els dies 22 i
23 de novembre als supermercats Consum i Mas i Mas.
A data de 19 de desembre ja
estaven de tornada a casa, fins
i tot alguns kg més, després de
passar el filtre del Banc d’Aliments, per temes de dates de
caducitat, estat, etc.
El tema d’aquesta qüestió és
que el Banc d’Aliments de València (situat a La Pobla de Vallbona), ha premiat Alginet amb
un lot especial extra, per la gran
labor realitzada pels voluntaris
de SOMVAL (i alguns independents) durant els dos dies de
campanya. Per això SOMVAL
vol donar les gràcies a tots els
ciutadans/es que de manera altruista, han col·laborat en una
labor tan humanitària.

paratori musical i els alumnes de
primer i segon d’Ensenyaments
musicals.

Ja de vesprada, a l’Església
Sant Antoni Abat, el Cor d’adults
de la SAMA va ser l’encarregat

fer gaudir els assistents amb música nadalenca.
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Alginet va gaudir de la Fira SOC de Nadal
REDACCIÓ

Alginet va gaudir el cap de setmana del 13 al 15 de desembre
de la Fira SOC de Nadal. Un punt
de trobada de comerços i associacions locals que van acostar
als visitants els seus productes i
serveis.
El dimarts 10 a la nit, es va fer
l’última reunió per a ultimar la fira.
La regidora de Comerç, Elia Ferrer, acompanyada pel president

d’ACEAL, va ser l’encarregada
d’explicar el programa d’activitats
previst així com la distribució de
les casetes i el funcionament de
la fira.
Una fira que per motius meteorològics ha vist canviada la seua
data de celebració i s’espera que
siga un reclam per a les compres
nadalenques.
El divendres 13 de desembre
es va celebrar la inauguració ofi-

cial a càrrec de diferents autoritats locals i comarcals.
Tot seguit el nou grup de percussió de la SAMA, Stick Trencat va ser l’encarregat de posar
música a l’acte que va concloure
amb un vi d’honor.
Dissabte a les 10.30 h s’obria
la fira en la qual al llarg del matí
va haver animació i tallers per als
més menuts. L’empresa Plàstic
Preciós La Safor va fer un taller

sobre medi ambiental.
A les 16.30 h la fira va obrir de
nou les seues portes per a continuar amb l’animació per als més
menuts i el taller medi ambiental,
aquesta vegada a càrrec de l’empresa alginetina CM Plàstic.
A les 18 h Battucada Alginet va
realitzar un taller i una exhibició
per al públic assistent.
Diumenge al matí continuaren
les animacions i els tallers. Ja de

vesprada, a les 18.30 h, amb la
col·laboració dels Festers 2020,
grans i menuts van participar en
el taller manual de cartes als Reis
Mags per a entregar-les als emissaris reials.
A les 19.30 h es va fer el lliurament dels premis del 12é Concurs d’Aparadors i Decoració interior a càrrec de la Regidoria de
Comerç i així es posà punt i final
a la Fira SOC de Nadal.
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Mer Lozano guanya les joies
d’Unicdiamond
REDACCIÓ

La sort ha volgut que Mer Lozano siga la persona afortunada
que ha guanyat les arracades
que la Joieria Unicdiamond va

sortejar al seu Facebook @unicdiamondjoyas.
El gerent Jose Torres va ser
l’encarregat d’entregar el premi
a Mer.
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L’AJUNTAMENT INFORMA

Nico’s Kebab guanya el Concurs d’aparadors

Nadales a la plaça
REGIDORIA DE CULTURA

Els xiquets i xiquetes dels diferents centres educatius d’Alginet van omplir el dijous 19 de
desembre la plaça de la Constitució de música nadalenca.
A les 10 del matí era el torn
dels alumnes de tercer i quart
acompanyats pels professors

REGIDORIA DE COMERÇ

El diumenge de vesprada,
abans de la clausura de la Fira
SOC de Nadal, la regidora de
Comerç, Elia Ferrer, acompanyada pel president d’ACEAL i altres
regidors, va ser l’encarregada de
lliurar els premis del 12é concurs

d’aparadors i decoració interior.
El premi a la sostenibilitat dotat
amb 100 € va ser per a l’establiment Fontaneria Valero Machí.
El tercer premi va recaure en
la Clínica Veterinaria Alginet-Demoiselles Peluqueria Canina dotat amb 200 euros.

El segon premi va ser per a
Estètica Cristina dotat amb 350
euros.
I el primer premi va ser per a
la decoració realitzada per Nico’s
Kebab.

Finalitzades les actuacions per
a reubicar els contenidors de
la plaça del Mercat
REGIDORIA
SERVEIS MUNICIPALS

Josep Vicent Baldoví Martines guanya el VI
Concurs de Poesia Vila d’Alginet

Al novembre van començar
les obres per a traslladar els
contenidors que hi havia davant
el mercat i que provocaven brutícia i mal olor.

REGIDORIA DE CULTURA

El divendres a les 7 de la vesprada al saló d’actes de la casa
de cultura es va realitzar el lliurament de premis del VI Concurs
Vila d’Alginet Poeta Jaume Escrivà.
L’acte va començar amb música oferida per músics de la
SAMA dirigits pel seu mestre
Carlos Aguado.
El regidor de Cultura, Vicent
Gaya, va ser l’encarregat d’obrir
l’acte, va agrair l’alta participació
i va recordar que aquest concurs
té l’objectiu de difondre la poesia
escrita en valencià pels veïns i
veïnes de la comarca i ser una
plataforma per als escriptors i
escriptores seguidors d’aquesta
modalitat literària.

Tots els participants van rebre
un detall per part del regidor.
Acte seguit es van nomenar els
guanyadors que en aquesta edició han sigut: 3r Premi dotat amb
un val per valor de 100 € per a
la creació “PELL NUA” de Mabel
Roig Company.

2n Premi dotat amb un val per
valor de 150 € per a la creació
“ASSASSINADA” de Marttina
Breittmayer Díaz.
1r Premi dotat amb un val per
valor de 200 € per a la creació
“AMOR DE MARE” de Josep Vicent Baldoví Martines.

Alginet celebra la Puríssima i l’encesa dels
llums de Nadal
REGIDORIA DE COMERÇ

El diumenge 8 de desembre, la
localitat d’Alginet va celebrar les
tradicionals danses en el dia de
la Puríssima que cada any porten
a terme el quadre de balls populars d’Alginet amb el suport de la
Regidoria de Comerç.
Un esdeveniment que comença arreplegant la cap de dansa
de l’agrupació.
En arribar a la plaça del País
Valencià, la cap de dansa és
l’encarregada d’obrir aquest acte
amb la xàquera bella. En finalitzar aquesta és el moment de les
danses que van des de la porta
de l’ajuntament fins al carrer Puríssima per a finalitzar a la plaça
del Mercat.
De vesprada els actes enfocats
a l’inici del nadal se centraven en
la ja tradicional encesa de llums.
Un esdeveniment que aglutinava grans i menuts i que consistia

en un primer parlament per part
de la regidora de Comerç, Elia
Ferrer, l’encesa de llums i les
actuacions de diferents agrupacions.

La nit finalitzava amb la degustació de productes elaborats amb
caqui i la degustació de mistela
oferida pels festers 2020.

de música i abrigats per familiars i amics. En acabar el regidor
de Cultura, Vicent Gaya, la regidoria de Comerç, Elia Ferrer,
la gestora cultural Tere Boluda i
la lingüista de l’Ajuntament, Eva
Vázquez els van fer entrega
d’un obsequi. A les 12 va ser el
torn dels alumnes de 1r i 2n.

Els lloc on estaven s’ha tapat
i s’han ubicat uns nous al costat de la paret corba de l’ajuntament, tapats per una estructura
realitzada amb palla d’arròs i
plàstic reciclat que ha fabricat
l’empresa alginetina CM Plastik.

El vent tomba branques
REGIDORIA DE
PARCS I JARDINS

Desembre va registrar dies de
molt de vent, el que va provocar la caiguda de branques com

la de l’escola infantil Salvador
Bosch o l’Hort de Feliu. Des de
la Regidoria es va treballar per
a llevar les branques i podar les
que podien causar més perill.
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L’AJUNTAMENT INFORMA
Els xiquets i xiquetes tornen a gaudir de l’escola de Nadal

AGENDA CULTURAL

pavelló cobert i on hi havia actuacions, jocs, activitats i moltes
coses més per a la diversió de
Nadal.

ALGINET
GENER ‘20

REGIDORIA JOVE

Un any més la Regidoria Jove
ha programat l’escola de Nadal que s’ha realitzat a l’Hort de
Feliu i en la qual els menuts de
la casa han gaudit d’activitats i

bona companyia. L’escoleta ha
estat activa el 23, 27, 30, 2 i 3 de
gener.
A més, del 26 al 28 els xiquets
i xiquetes van poder assistir a
l’Univers Jove 2019 ubicat al

DIUMENGE 5
Eixida a les 17.30 h: CAVALCADA DE REIS MAGS

DIVENDRES 10
A les 19.00 h, a la Casa de Cultura
PRESENTACIÓ del llibre: UN LLAC D’EMOCIONS
De Berta Espert. Presentació a càrrec de Lurdes
Barberà i Loles Soler juntament amb l’autora, que
recitarà alguns poemes.

PRESENTACIONS FALLERES
DIVENDRES 10
A les 21.30 h al Teatre Modern
PRESENTACIÓ DE LA FALLA LA MANTA AL
COLL

DISSABTE 11
A les 17.30 h al Teatre Modern
PRESENTACIÓ DE COMISSIÓ INFANTIL DE LA
FALLA LA MANTA AL COLL

DISSABTE 18
A les 18.30 h al Teatre Modern
PRESENTACIÓ DE LA FALLA POBLE NOU

DISSABTE 25
A les 21.00 h al Teatre Modern
PRESENTACIÓ DE LA FALLA POBLE D’ALGINET

DIUMENGE 26
A les 12.00 h al Teatre Modern
PRESENTACIÓ DE LA COMISSIÓ INFANTIL DE
LA FALLA POBLE D’ALGINET

S’aprova el calendari fiscal del contribuent per a
l’exercici 2020
DIUMENGE 12
REGIDORIA D’HISENDA

PRIMER PERÍODE DE PAGAMENT:

SEGON PERIODE DE PAGAMENT:

* Impost sobre béns immobles
de naturalesa urbana (IBI urbana). Del 15 d’abril al 10 de juliol
de 2020. Es manté la bonificació
del 2 % per als rebuts domiciliats.
L’IBI urbana es fracciona en dos
pagaments, tant per als rebuts
domiciliats com per a pagaments
en finestreta, segons el següent
detall:
▪ Rebuts domiciliats:
- Primer càrrec: 21 d’abril
- Segon càrrec: 15 de juny

* Taxa per instal·lació de caixers automàtics amb accés des
de la via pública (CAIXERS). Del
04 de setembre al 07 de desembre de 2020.

▪ Pagaments en finestreta (rebuts no domiciliats): Es remetran
dos documents de pagament
perquè s’efectue aquest de la
manera més còmoda per al contribuent, dins del termini comprés
entre el dia 15 d’abril i el dia 10
de juliol.

* Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM). Del 04 de
setembre al 07 de desembre de
2020. Es manté la bonificació del
2 % en els rebuts domiciliats. El
càrrec es farà el 15 d’octubre.

* Impost sobre béns immobles
de naturalesa rústica (IBI rústica). Del 04 de setembre al 07 de
desembre de 2020. Es manté la
bonificació del 2 % en els rebuts
domiciliats. El càrrec es farà el 15
d’octubre.

* Impost sobre activitats econòmiques (IAE). Del 04 de setembre al 07 de desembre de 2020.
El càrrec es farà el 15 d’octubre.
* Taxa d’ocupació via pública
(TAULES I CADIRES). Del 04
de setembre al 07 de desembre
de 2020. El càrrec es farà el 15
d’octubre.
* Taxa d’entrada de vehicles a
través de les voreres (GUALS).
Del 04 de setembre al 07 de desembre de 2020.

A les 13.00 h Benedicció dels animals
A la porta de l’església, amb la col•laboració
de l’Associació d’Hípica d’Alginet.
--------------------------------------------------------------PASSEIG PER LA VALÈNCIA MODERNISTA

DIJOUS 16
FOGUERA DE SANT ANTONI A les 19.30 h
Danses des de la plaça de l’Estació fins a
l’Ajuntament a càrrec del Quadre de Balls
Populars i la Muixeranga d’Alginet. En finalitzar,
correfocs pel carrer de Sant Antoni fins a la
foguera on s’oferirà vi valencià, cacauets i coques
de cansalada.

DIUMENGE 26

XXVII Festa de la Carxofa de Benicarló 20 €
per persona (inclou: bus, guia assegurança de
viatge).
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Miki Bosch al juvenil del València Més de 400 esportistes a VI Trofeu de Ciclocròs
CF Divisió d’Honor
d’Alginet

REDACCIÓ
L’alginetí de 18 anys, Adrià
Miquel Bosch Sanchis, conegut al món del futbol com Miki
o Miki Bosch porta una trajectòria esportiva imparable.
Amb 10 anys se’n va anar de
l’Escola de Futbol d’Alginet

per a continuar al Futbol City
de Massanassa. Poc després
jugaria al Levante UD en les
categories d’infantil i cadet,
durant tres temporades.
Amb 15 anys, tornà a la Ribera, en concret a l’Alzira UD,
on va jugar de cadet autonòmic, juvenil nacional, i va
contribuir a pujar-lo, per primera vegada en la història de
l’Alzira, a juvenil divisió d’honor, l’any passat, en la temporada 18-19. A l’agost de
l’any passat va debutar en 3a
divisió amb l’equip alzireny.
Aquesta temporada, Miki
està jugant de central al juvenil divisió d’honor en el València CF.

Alginetins a la marató

REDACCIÓ
El diumenge 1 de desembre
es va celebrar a València
la marató Trinidad Alfonso.
Una cursa que reuneix més
de 23.500 participants que
han de fer un recorregut de
42 quilòmetres per asfalt.
Dels inscrits van passar per
la meta 21.654 dels quals 7
eren alginetins del club d’atletisme i de triatló del poble.
Agustín Peña, Vicent Grego-

ri, Armando Girón, Francisco
Bru, Paco Cortes, Edgar Ramírez i Boro van ser els esportistes que van acabar la
prova.
Com a nota cal destacar la
d’Edgar que amb 18 anys era
la primera vegada que feia
la marató i va estar acompanyat en tot moment per son
pare Boro. Cortes, amb 64
anys va aconseguir acabar la
prova dins de les 3 hores.

Tres copes al Trofeu Federació
de Patinatge

REDACCIÓ
El cap de setmana del 14 i 15
de desembre, 6 patinadores
del Club d’Alginet van disputar l’últim Trofeu que organitza la Federació en aquesta
temporada 2018-2019 i que
reuneix als millors de la Co-

munitat Valenciana.
Un encontre esportiu de gran
nivell celebrat a Xeraco on
Jimena Cervera va aconseguir l’or en la modalitat lliure i
de dansa en categoria aleví.
Paula Marín es va proclamar
segona en la modalitat lliure.

REDACCIÓ
El diumenge, 1 de desembre,
el Club el Castell d’Alginet
junt a la Regidoria d’Esports
i la FCCV, van celebrar al

circuit ubicat a la zona del
Centre de dia, el XXXV Challenger de la Comunitat Valenciana Memorial Pascual
Momparler i el VI Trofeu Ciclocròs d’Alginet que va re-

unir més de 400 participants
de màster 40, 30, 50, 60,
escoles, júnior i femines èlit
sub/23, cadets i femines, èlits
i sub 23.

Sis alginetins guardonats a la Gala Federació de
la Comunitat Valenciana

REDACCIÓ
El diumenge 15 de desembre a Alaquàs, els esportistes
del Club de Triatló d’Alginet,
Jose Ramon Serrano, Michel
Miralles, Paqui Castro, Lorena Matos, Maria Rosa Lozano i Yolanda Boluda, van
assistir a Gala de Federació

de la Comunitat Valenciana.
Una gala on s’atorga als millors esportistes de la temporada el trofeu que reconeix la
seua temporada.
Jose Ramon Serrano Prieto
va rebre el premi Copa No
Drafting 3r veterà 2 mascu-

lí. Michel Miralles Guillem la
Copa provincial 2n Veterà,
2n masculí i les esportistes
Paqui Castro, Lorena Matos,
Maria Rosa Lozano i Yolanda
Boluda, la de terceres de la
Lliga de clubs.
Una gala que posa punt final
a la temporada del triatló.

PERIÒDIC LOCAL D’ALGINET

GENER 2020

11

Cap de setmana intens per al Club de Patinatge Alginet
REDACCIÓ
El 21 i 22 de desembre, el pavelló cobert d’Alginet ha sigut
testimoni de dos trofeus organitzats pel Club de Patinatge
d’Alginet amb la col·laboració
de la Regidoria d’Esports i diferents patrocinadors.
D’una banda, el dissabte de
vesprada es disputava el I Trofeu Nacional Roller Clubs. Un
encontre esportiu on 7 clubs
de tot el país competien per
aconseguir algun metall.
Amb un total de 35 punts, el
Club de Patinatge Alginet va
aconseguir l’or, seguit pel
Club Príncipe d’Espanya amb
29 punts i el Club l’Eliana amb
24 punts.
Diumenge es va disputar de
matí, el Trofeu de Nadal Vila
d’Alginet on van competir del
nivell 2 al 6, 3a categoria i aleví. A més, es van realitzar les
proves de nivells.

El Club de Bàsquet d’Alginet presenta els seus jugadors

REDACCIÓ
El diumenge 8 de desembre
a les 16.30 h de la vesprada
el pavelló cobert del poliesportiu municipal d’Alginet es
va vestir de blau i groc per
fer la presentació oficial dels

jugadors i jugadores del Club
de Bàsquet d’aquesta temporada.
Amb les grades plenes d’aficionats i familiars, els esportistes van anar eixint, un a un
a la pista junt als seus entre-

nadors i entrenadores.
Tancaven la desfilada els
més menuts de la cantera
que van eixir a pista acompanyats pels jugadors de
l’equip Guillen Group Alginet.

Exhibició de Nadal d’Alginet s’activa

REDACCIÓ
El dilluns 23 de gener, en
festes escolars de Nadal, els
diferents grups de hip-hop de
les vesprades d’Alginet s’activa, van oferir als assistents
una exhibició nadalenca de

nova música i ball.
Dirigits i preparats pel professor Jesús Benavent, els
diferents grups van eixir a la
pista del pavelló cobert del
poliesportiu per a mostrar el
que han aprés en les classes

que des de la Regidoria d’Esports s’ofereixen al poliesportiu en dansa moderna i que
s’imparteixen al llarg de la
setmana a les instal·lacions
del poliesportiu municipal.

L’acte protocol·lari finalitzava
amb unes paraules del regidor d’Esport, Vicent Gaya,
que agraïa l’esforç de tots
ells i felicitava el Guillem
Group Alginet per la bona actuació que està tenint. Tanca-

va l’acte el president del Club
Miguel Angel Lozano, visiblement emocionat que agraïa
el treball que des de fa 50
anys van fer i estan fent tots
aquells que han format part
d’aquesta gran família.
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PREMI CONCURS AECC

IES Hort de Feliu

IES Hort de Feliu
L’alumna de 2n ESO Paula Viana Cardo, d’entre 2.000 participants, ha guanyat el premi al
missatge millor argumentat en
el concurs «Por 27 razones no
soy mochila», organitzat per
l’Associació Espanyola Contra
el Càncer.
A l’acte d’entrega de premis ens
han acompanyat dues representants d’Alginet d’aquesta coneguda associació, Sefa Bosch i
Teresa Gaya.

Tot un ventall d’activitats al nostre centre

Sagrado Corazón de Jesús
Infantil ha celebrat la Festa de la
Tardor. Aquest any ha estat relacionada amb un projecte anomenat “Chiquichef” que hem portat
endavant a classe. Amb l’ajuda
de les famílies, hem fet un concurs de cuina en el qual els nostres alumnes han elaborat plats
amb fruites de la tardor. Fins i tot
s’han disfressat de cuiners! Quina experiència més dolça!
Pel que fa a primària, el nostre
cor ha participat, un any més, en
el festival “Nadales al carrer”, organitzat per Col·legis Diocesans,
i hem omplit d’esperit nadalenc
els carrers de la ciutat de València. Enhorabona a tots i a totes.

Coneixem la biblioteca d’Alginet

Quin privilegi de
veus!
Entre tots els projectes que hem
fet en secundària, volem remarcar el que han
fet els alumnes
de 4t d’ESO des
de l’assignatura
d’anglés “History
through women’s
eyes”, la història
contada a través de la visió de
les dones. Sovint, elles són les
gran oblidades dels llibres d’història i les seues aportacions en
tots els camps del saber no tenen
el reconeixement que es mereixen. Amb aquest projecte, hem
volgut donar-los visibilitat.
Finalment, tots els alumnes i professors del centre hem col·laborat en la campanya de Càritas de
recollida d’aliments. El fet d’ajudar qui ho necessita és un valor
que recordem durant el Nadal,
però que nosaltres el tenim ben
present mitjançant les diferents
campanyes que portem endavant durant tot l’any.

Dins del programa de
l’IES foment de la lectura, els dies 2, 3 i 4 de
desembre els alumnes
de 1r d’ESO hem visitat la biblioteca del poble, per tal de conéixer
el seu funcionament i
la seua organització.
Mitjançant el joc d’Escape room i amb l’objectiu de trobar la clau
per a poder eixir de la
biblioteca, hem hagut
de fer unes activitats,
per grups, que ens han
permés moure’ns per la biblioteca i aprendre a buscar els diferents llibres que ens demanava
la prova. Hem hagut de resoldre
totes les pistes per tal de poder

trobar la clau.
Després hem fet una posada en
comú en la qual hem reflexionat
sobre el nostre comportament i
actitud a les biblioteques. A con-

tinuació, hem fet una posada en
comú en què hem reflexionat
sobre el nostre comportament i
actitud a les biblioteques.

Teresa Alemany guanyadora de les targetes de Nadal d’AECC
REDACCIÓ
Un any més, l’Associació de
Lluita contra el Càncer ha dut
a terme el concurs de dibuix
de targetes de Nadal entre els
alumnes de 5é dels centres escolars d’Alginet.
Aquest any la targeta guanyadora ha sigut la de Teresa Alemany
Bosch del Sagrado Corazón de
Jesús que va rebre, de mans de
la presidenta d’AECC d’Alginet
la motxilla de la campanya “Por
siete razones”. La imatge de
la targeta de Teresa és la que
aquest any està utilitzant l’associació per a felicitar els col·laboradors que al llarg del 2019 han
ajudat aquesta entitat.
De l’escola Emilio Luna, Melisa Muñoz Sánchis va quedar
finalista del concurs, així com
Hugo Larrañaga Vila del Blasco
Ibáñez que van rebre una tassa
en agraïment a la seua participació.

Ja és nadal al CEIP Mestre Emilio Luna!!
El pati, espai de joc, convivència i Córcora
Teatre
aprenentatge
porta a Alginet La
noche no duerme
REDACCIÓ

CEIP Emilio Luna
Com ja és tradicional l’AMPA organitza i munta el Betlem. Les
famílies amb materials reciclats
i/o de rebuig confeccionen les figures i els llocs. Valorem la seua
implicació i treball. Ha quedat
molt bonic (com sempre).
Els alumnes de 2n ens han representat l’obra de teatre Ràdio
Rodamon la ràdio de 2n. Al llarg
d’un programa de ràdio els presentadors han entrevistant els
personatges més importants de
la història del Nadal. Cal agrair a
les famílies l’ajuda en el vestuari
dels personatges.
Hem organitzat una campanya
solidària en la qual tots hem
aportat aliments de llarga caducitat i l’associació Cáritas-Al-

ginet ha fet el repartiment entre
els més necessitats. Gràcies per
la col·laboració.
L’últim dia de classe ens han
visitat uns convidats especials:
ELS PATGES DELS REIS DE
L’ORIENT.
Han vingut al centre per a recollir
les cartes que havien escrit els i
les nostres alumnes, han omplit
el sac amb les seues il·lusions i
desitjos.
Ara esperem que els Reis en llegir el que hem demanat puguen
fer realitat les peticions escrites
per l’alumnat.
La comunitat educativa del CEIP
Mestre Emilio Luna us desitja un
BON NADAL. Gaudim de la família i dels amics en estes festes
tan entranyables.

CEIP BLASCO IBAÑEZ
En el curs 2016-2017 encetàrem
un projecte a l’escola que buscava iniciar la transformació de
l’exterior del nostre centre en
benefici de la creació d’espais
experiencials, de convivència
i d’aprenentatge al pati. Així va
nàixer el Jardí dels Sis Sentits,
projecte a partir del qual hem
creat un espai on els menuts
i les menudes del col·le aprenen a partir d’experiències que
posen en acció els sentits i les
emocions.
El projecte continua creixent
i ha sigut seleccionat de nou
per la Conselleria d’Educació,
la qual ens ha donat novament
suport per a continuar desenvolupant-lo com a Projecte d’In-

vestigació i Innovació Educativa.
L’habilitació d’espais, la recreació d’aquests, els sentits i les
emocions, l’aprenentatge, com a
base. Els interessos dels propis
xiquets i xiquetes del Blasco com
a motor i motivació, que aporten
les seues idees perquè la transformació siga significativa. Com
a finalitat, la convivència.
Aprofitant les festes, uns donyets han visitat la nostra escola
i han contribuït a anar fent realitat els desitjos dels seus protagonistes, els nostres xiquets i
xiquetes. Pas a pas anirem portant a terme el que ara somiem.
Vos anirem informant...
Per l’any que comença, pas a
pas, seguim FENT ESCOLA.

El divendres 30 de novembre, la
companyia Córcora Teatre van
interpretar l’obra “ La noche no
duerme”, interpretada per Alma
Solar i Ramón Rivero i dirigida
per Christian Rodríguez.
Un obra arrebatadora, plena de
força i contingut que no va deixar indiferent al públic assistent
a la seua representació al Teatre
Modern.
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El Bar Casa Pipa
reforma les seues instal·lacions
Al març del 2016, Anto i
Josep obrien un altre establiment gastronòmic a la localitat
d’Alginet. En concret reobrien
l’antic Bar Pepe ubicat al costat de l’avinguda de l’Estació.
Un establiment que compaginaven amb l’ubicat a la
carretera però que, la gran acceptació dels clients va fer que
dedicaren tots els seus esforços, treball i bon saber fer a
aquest últim establiment.

“El 2016 reobriren
el bar ubicat a
l’avinguda l’Estació
i el van anomenar
Casa Pipa ”
Des de fa tres anys, aquest
establiment ha guanyat la
Ruta de la Tapa. Tres anys
consecutius aconseguint ser
la tapa més votada.
A més a més ha anat creixent
i oferint nous serveis als seus
clients com el xocolate amb
xurros dels cap de setmana
d’hivern, les festes privades
d’aniversaris, la celebració de
comunions, els dinars de
menú setmanals, els esmorzars populars... sense oblidar
el sopars de cap de setmana.

“Comunions,
dinars d’empresa o
familiars, esmorzars
populars, sopars i
berenars adaptats
al gust del client”
Casa Pipa
Carrer Magistrat Greus
Carrer Nou, 130
960 26 49 23

Tres anys després, els gerents d’aquest establiment
aposten per aquest i han fet
una gran inversió per tal de
poder cobrir tota la terrassa
exterior.
Una forma molt eficaç per
tal que els clients puguen
gaudir de la terrassa sense
patir fred ni banyar-se si plou.
El sistema utilitzat amb lones movibles permetrà que
a l’estiu es puga destapar de
nou la terrassa i poder seguir
gaudint-ne.
Feina, esforç i inversió per a
oferir el millor als seus clients.

“El tancament de la
terrassa permet gaudirne a l’estiu i a l’hivern”
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Criança
positiva
La criança positiva és “el comportament dels pares i les mares que
s’estableix en l’interés superior de
l’infant i que vetla per la seua cura,
pel desenvolupament de les seues
capacitats, evitant la violència i donant-li reconeixement i orientant-lo
d’acord amb uns límits establits
que permeten el seu creixement
com a persona”. Calen vincles
afectius sans per tal que els infants
puguen sentir-se segurs i plens
de confiança, és necessari que
els pares i les mares els hi facen
arribar el seu afecte: besos, abraçades, elogis. Les relacions saludables, sens dubte, ajuden a fer
que els infants se senten estimats
i acceptats. Establiment de límits:
és fonamental per al bon funcionament de la família. Són pautes
clares que faciliten la convivència
i ajuden a establir rutines i responsabilitats. Han de ser adequades a
l’edat de l’infant, i deixar clar que
hi haurà unes conseqüències en
el cas que no es complisquen.
Les normes ajuden els infants a
ser conscients del que està permés i del que no, a ser tolerants,
a contindre els seus impulsos i a
aprendre pautes i normes socials.
Estimulació de l’aprenentatge: els
pares i les mares han de promoure
que els infants aprenguen, acompanyant-los i interessant-se en les
seues activitats quotidianes. És
important que la família accepte
els seus fills i filles tal com són, i
potencien els seus interessos i
les seues capacitats. Potenciar
l’autonomia: facilitar que facen les
coses per si mateixos, els dona
l’oportunitat d’aprendre a ser responsables i de créixer com a persones millorant la seua autoestima
i confiança. És important respectar
el ritme de cada infant i valorar el
seu esforç. Compartir temps lliure:
passar-ho bé en família enforteix
els lligams afectius, cohesiona la
família i potencia la comunicació.
Educació sense violència: propiciar que les mares i els pares garanteixen la satisfacció de les principals necessitats dels seus fills i
filles, amb respecte cap als drets
dels infants, aplicant formes no
violentes d’educació, i donant-los
atenció, orientació, seguretat i reconeixement.
Font informació: http://
www.fersalut.cat
Xavi Torremocha.
Infermer CSP Alzira.

Pressupostos Municipals 2020.
Augmenten un 3%, però rebaixen
les inversions i el Pla d’Ocupació.
Grup Municipal Cercle-IdEA
En el passat plenari municipal de de fusta que porta un any allí
novembre, l’últim de l’any 2019, embalada. O la recuperació
ja que des que ha començat del Camp de la Forana. O
la nova legislatura Sd’A i el la compra del Trinquet. O la
PP decidiren que només es millora necessària de l’Escola
d’Adults.
O
faria un Ple cada dos mesos, Permanent
s’aprovava per majoria absoluta l’ampliació de la Biblioteca
el Pressupost de l’Ajuntament Municipal...
O problemes més recents que
per a l’exercici 2020.
Una majoria absoluta que van apareixent com el mal estat
comptava no obstant amb el d’alguns edificis municipals,
suport només de Socialistes com el mateix Ajuntament
d’Alginet i del Partit Popular, o la Casa de l’Hort de Feliu,
ja que no aconseguiren que cap que necessiten de manera prou
dels regidors dels altres quatre urgent de fortes inversions, però
grups municipals recolzàrem els de les quals no s’ha contemplat
comptes que havia presentat res en estos Pressupostos que
aprovaren per a 2020.
l’Equip de Govern.
pressupostos
que,
I no és d’estranyar perquè, com Uns
ja apuntàvem des de Cercle- globalment, augmenten en
IdEA en el mateix Plenari de aproximadament 300.000,00€,
en relació als que
novembre,
per
d e l s El Pressupost passa s’aprovaren
a 2019, però que
comptes que
de 9,87 a 10,17
deixen desateses
presentaren,
les
principals
i de la seua
milions d’euros.
partides, com són
memòria de
les inversions i les
l’alcaldia,
l’única cosa que quedava partides dedicades al foment
clar és que estos eren uns de l’ocupació, perquè al nostre
pressupostos
“per
anar poble continua hi havent vora
900 desocupats; més del doble
fregint i menjant”.
Eren uns comptes en els que abans de la crisi (eixa crisi
quals es veia que este Equip que no cessa).
de Govern no té en ment cap En concret, les inversions
model de poble; ni de saber previstes, descomptats ajustos
quin model del poble volen fer; comptables, es mantenen en
ni de saber el poble que volen aproximadament 400.000,00€,
però d’ací caldria llevar
dissenyar per al futur.
Perquè se suposa que per a això 52.000,00€ imputats com a
es vol governar, per a intentar inversió que en realitat aniran
dirigir la realitat, per intentar a pagar el modificat d’un
dissenyar el futur, o al menys per projecte d’asfaltat de 2017.
a condicionar-lo i que se semble De manera que realment la
a allò que volem que siga el inversió computable a l’exercici
2020 es reduiria a només uns
nostre poble el dia de demà.
Perquè governar és preveure; 350.000,00€; i d’estos la majoria
preveure per a planificar. per a manteniment i reposició.
Perquè sinó passa com ací I el Pla d’Ocupació, que l’any
ve passant de manera tan passat ja el reduïren un 23%, ara
recorrent, i és que la realitat els li sumen un altre 25% addicional
supera, no veuen més enllà del de retallada, de manera que en
dia a dia, i les coses no ixen, i els només dos exercicis hem passat
de tindre una dotació del Pla de
problemes greus s’eternitzen.
Problemes com les obres de 390.000,00€ a 224.000,00€.
la urbanització de Los Lagos La que havia sigut la política
que el Sr. Alemany digué fa un estrela del quadripartit de fa
parell d’anys que abans que dos legislatures, la política
s’acabara la legislatura passada d’ocupació, està clar que ha
començarien pel clavegueram, deixat de ser una prioritat
tan urgent, i encara no sabem d’este Equip de Govern. I no
anem a negar que la situació
res de res.
Problemes com l’obertura del no és tan greu com fa uns
Mercat Municipal, que fa més anys; però el problema de la
d’un any digueren que anaven desocupació continua i ara amb
ja a licitar totes les parades, i l’agreujant que els perfils de
encara està per fer; i per això desocupats són els que pitjor ho
només hi ha que quatre parades tenen per trobar feina.
En definitiva, uns pressupostos
obertes, i a precari.
Problemes com l’abandonament que augmenten però que no
de l’Hort de Caramanxel, que milloren, i que fan vore que ni
ni s’acaba, ni se sap qué es farà Sd’A ni el PP tenen clar cap a
allí, ni qué faran amb la caseta on ens porten.

Els cognoms dels alginetins en
l’amillarament de 1748-1766
Seguim amb els
cognoms dels
nostres avantpassats.
Ara
ens centrarem
en
l’amillarament de 1748,
28 anys després
de l’anterior, encara que conté
també algunes anotacions de l’any
1766, que no varia substancialment
l’estatus quo d’aquest amillarament,
el que ens fa pensar que va ser un
període de gran estabilitat i per això,
encara que sembla que no està del
tot complet, creiem que és bastant
significatiu per veure l’evolució dels
cognoms. D’altra part, cal fer referència a l’acumulació de patrimoni
immobiliari per part d’algunes famílies, el que pot indicar una greu crisi
econòmica al sí de la comunitat.
Respecte als cognoms, hi trobem
que els quatre cognoms més antics
es mantenen amb força: els Bosch
(28 famílies), els Roig (23 famílies),
els Espert (16 famílies) i els Greus
(12 famílies). D’aquest grup cal destacar que els Bosch, malgrat créixer
en tres famílies respecte l’amillarament anterior, mostren signes d’estancament, mentre que els Roig,
amb 9 famílies, els Espert amb 10
famílies més i els Greus amb 7 famílies més mostren un gran vigor,
especialment els Espert i els Greus,
que deixen definitivament l’ensopiment que arrossegaven des de l’any
1690. En aquest grup també cal
destacar que per primera vegada
apareixen identificats alguns membres amb dos cognoms, el del pare
i el de la mare com seria el cas de
Josep Bosch i Miquel, Josep Bosch
i Marí, Josep, Vicent i Miquel Bosch
i Segarra; Miquel Roig i Mompó i
Josep Espert i Almenar. Curiosament també apareix un home identificat amb el malnom de sa mare,
Josep Espert de la Maxina. També
en aquest grup apareixen les dues
úniques dones de tot l’amillarament,
Francisca i Mariana Greus (ambdues fadrines i que vivien a la mateixa
casa del carrer Nou).
El següent grup de cognoms mostra
un itinerari més variat, però en tot
cas, positiu. Així, els Alemany passen de 3 a 8 famílies; els Lozano només pugen 1 família (de 6 a 7); els
Tortajada i els Alfonso passen de 4 a
6 famílies; els García pugen de 3 a
6 famílies; els Aliaga passen d’1 a 5
famílies; els Pons pugen en 1 família
(de 4 a 5) i els Simbor es mantenen
igual amb cinc famílies. Així doncs,
d’aquest grup cal esmentar el creixement important que van tindre els
Alemany i els García, especialment
els primers, que hi van arribar al poble l’any 1720.
Respecte a les famílies que conformen el tercer grup (entre 2 i 4
famílies) trobem situacions completament dispars, unes pugen i
d’altres baixen i, en alguns casos,
molt significativament. Així tenim,
els Marco, els Mompó, els Vera, els
Segarra, els Dalmau, els Palau, els
Sanchis i els Beferull amb 4 famílies.
Els Morales, els Arcos, els Torondell
(ja castellanitzat a Torondel), els Serrano, els Almenar, els Marí i els Ortiz
amb 3 famílies. Els Crestalbo, els

Escutia, els Requena, els Torres, els
Bonillo, els Quiles, els Serena i els
Ribera amb 2 famílies.
Els moviments més significatius
d’aquest grup són els següents: en
sentit positiu destaquen els Marco,
que passen d’1 a 4 famílies, seguits
pels Sanchis, els Serrano, els Ortiz i
els Escutia que pugen 2 famílies cadascun. En aquest punt, cal dir que
els Escutia apareixen per primera
vegada, és a dir, és un cognom nou
que va arribar al poble entre 1720 i
1748. A continuació venen els Mompó, els Segarra, els Torondel, els
Torres, els Quiles, els Serena i els
Ribera, que pugen 1 família. Després tenim els Dalmau, els Arcos,
els Almenar, els Crestalbo, els Requena i els Bonillo, que es queden
estancats amb el mateix nombre de
famílies de 1720. En sentit negatiu
trobem els Beferull, que baixen 1
família, els Palau i els Marí, que baixen 2 famílies. I molt significativa és
la caiguda dels Vera, que perden 5
famílies i els Morales, que en perden
4. Creiem que aquest grup va ser el
més afectat per la crisi econòmica
que esmentàvem adés. El fet que
caiguen a eixe nivell ens fa pensar
que aquestes famílies perderen
les seues propietats i per això no
apareixen en l’amillarament, però
no significa, si tenim el compte que
són cognoms que encara hi tenen
una forta presència, que deixaren el
poble.
El darrer grup són aquelles famílies
que només comptaven amb un representant. Ací volem fer una separació entre els que ja apareixen en
l’amillarament de 1720 i els nous,
arribats posteriorment. Així doncs,
tenim en el primer grup els cognoms
Ochoví, Alapont, Claver, Molina, Tortosa, Miragany, Adrià, Mellado, Derro, Domingo, Villalba, Bruna, Duart,
Peris i Girbés. D’aquest grup cal
destacar els Ochoví (posteriorment
evolucionat a Choví) que perd dues
famílies respecte a l’amillarament de
1720; així com Duart, que l’any 1720
apareix vinculat a la povila Josepa
Duart de Benifaió, i ara és una família nova, la de Josep Duart (si eren
família no es pot esbrinar). D’altra
banda, els Peris també perden una
família. Però tenint en compte que
és un cognom que encara té força
a Alginet, haurien d’haver-hi més,
encara que no propietaris. Pel que
fa als cognoms nous que apareixen en aquests vint-i-huit anys són:
Blasco, Aparicio, Boix, Bono, Benet,
Company, Ros, Arnandis, Ferrer,
Fargueta, Mauricio, Sánchez, Tévar,
Arcedo, Alogart, Lorente, Trescolí i
Borchi. De tots aquests, cal destacar, Bono, que era mossén (Pasqual Bono); Sánchez, el qual és el
primer habitador del Raval de Sant
Josep, l’actual carrer de Sant Josep
i que apareix amb els dos cognoms
(Pasqual Sánchez Herrero), Tévar
(Manuel de Tévar), natural d’aquest
poble de Conca (Tébar) i que esdevé el seu cognom. Finalment Lorente, que també apareix amb els dos
cognoms (Josep Lorente Carpí).
			
Rafael Bosch López
Cronista de la Vila d’Alginet
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Coagri sorteja el cap de Assegura
setmana
el teu
COAGRI el primer cap de setmana de patinet
Un any més 50 parelles seran
les afortunades de gaudir d’un
viatge de cap de setmana.
Afortunats socis de Coagri que
depositen la seua confiança en
aquesta cooperativa i el seu
departament d’assegurances.
Al desembre, davant de notari
es va procedir al sorteig per a
conéixer els guanyadors que
aquest any realitzaran el viatge

març.
Des de Coagri s’està contactant
amb els guanyadors per tal de
donar-los la bona notícia.

COAGRI
Si els Reis Mags t’han portat
un patinet elèctric de segur
que ja n’has gaudit i has
provat la seua velocitat.
Per tal d’anar de manera
segura amb aquest, en
Coagri t’oferim l’assegurança
del teu patinet elèctric per a
que res et frene. Consulta a
les nostres oficines.

Les assegurances de Coagri porten
premi
COAGRI
La cooperativa Agrícola d’Alginet disposa d’un departament d’assegurances molt potent i que permet fer una major
recerca de l’assegurança més
apropiada i al millor preu que

necessita cada soci o client.
Assegurances de vida, locals
comercials, cotxe, tractor, vivenda, salut, collites, són alguns dels exemples dels serveis que ofereixen.
Els clients, a més de gaudir

d’aquests avantatges, ara poden guanyar bons per a gasolina.
Aquesta vegada Francisco Beferull Serrano, Antonio Gómez
del Pozo, i Delfina Escutia Alcaraz han sigut els afortunats.
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